
: تهج  دحاو نامه IT سانشراک هب همان عاجرا
یلاسرا روتکاف رد دوجوم تاصخشم اب هدش یرادیرخ رازفا تخس قیبطت -1

 زکرم لاترپ رد جردنم تاصخشم اب روتکاف تاصخشم قیبطت  -2
 ینف دراوم لیمکت و زاین تروص رد نآ حالصا و "یرتویپماک تازیهجت روتکاف دییأت" مرف رد هدش دراو تاعالطا تحص یسررب -3

الاب دراوم  تحص تروص رد دحاو هناخریبد هب نآ عاجرا و طبترم

   

:تهج تخاسریز دحاو هب عاجرا
.دنا هتشاد دربردام ضیوعت هک ییاهرتویپماک یارب  یپ یآ ندومن لاعف ای و اهرتویپماک هب یپ یآ و لایرس هرامش صاصتخا 
 دحاو اب  هطوبرم دحاو IT سانشراک ینفلت سامت و یریگیپ  اب و نیالنآ تروص هب یپ یآ و لایرس هرامش : هکنیا حیضوت

 .ددرگ یم لاعف  و هتفای صاصتخا تخاسریز

: تهج رازفا تخس دحاو هب عاجرا
 همان تشون یپ عاجرا قیرط زا  IP ندش لاعف مالعا ای و هتفای صاصتخا لایرس مالعا

 هب روتکاف هیدییأت تفایرد :تهج زادرپراک
 هیدییأت لاسرا ای و زکرم زا یروضح تروص

دحاو نآ هب ناسر همان قیرط زا روتکاف

و دحاو نآ هناخریبد طسوت روتکاف نکسا 
 ماگ نویساموتا رد دوجوم یاهوگلا تسیل زا ”یرتویپماک تازیهجت روتکاف دییأت“ مرف  لیمکت 

دحاو زادرپراک یگنهامه اب

:تهج رازفا تخس دحاو هب عاجرا
 و انرب همانرب رد طبترم  روتکاف و همان رد جردنم تاعالطا تبث ،تازیهجت رارقتسا لحم و ربراک تاعالطا جرد -1 
 IT سانشراک هب ددجم عاجرا زاین تروص رد و روتکاف نآ اب طبترم یلاسرا تاعالطا رد صقن دوجو مدع یسررب

یلاسرا تاعالطا لیمکت یارب دحاو

 هاگشناد تاعالطا یروآ نف و رامآ زکرم رتفد هب  عاجرا تهج هاگشناد تسایر رتفد هناخریبد هب همان عاجرا

همانرب رد نآ طبترم تاعالطا یناسر زورب و لیمکت و انرب همانرب هب تسروا لیاف ندوزفا : اه دحاو IT سانشراک

ءاضما تهج زکرم ریدم هب نآ عاجرا و روتکاف هیدییأت همان هیهت : رازفا تخس دحاو

روتسد رودص تهج زکرم ریدم هب همان عاجرا
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